
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 28/106/2011 
Zarządu Powiatu Raciborskiego 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 
Zarząd Powiatu Raciborskiego 

działając na podstawie uchwały nr L/478/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia             
9 listopada 2010 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego                           
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2011 w związku art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty 
konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego        
z zakresu pomocy społecznej.  

 

1. Zadania publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i środki 
przeznaczone na jego realizację: 
1) Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowych placówek opiekuńczo –

 wychowawczych: 
1.1) zadanie nr 1 – Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego                           

20 miejscowej, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla dzieci do lat 18, obojga płci.  

         W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone mieszkania. 
1.2) zadanie nr 2 – Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego                            

23 miejscowej, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla dzieci do lat 18, obojga płci.  

         W ramach Placówki mogą dodatkowo funkcjonować wydzielone mieszkania. 
2) wysokość środków przewidzianych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

powiatu raciborskiego w placówce w 2011  r.:  
2.1) zadanie nr 1: 

a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci – do 222 960,00 zł, 
b) na rozwój infrastruktury placówki – do 20 000,00 zł, 

2.2) zadanie nr 2: 
a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci – do 235 244,00 zł, 
b) na rozwój infrastruktury placówki – 0,00 zł, 

2. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.  
3. Zadanie publiczne tego samego rodzaju było powierzone do realizacji przez Powiat 

Raciborski Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)                        
oraz Stowarzyszeniu „OTWARTE SERCA DZIECIOM”: 
− w roku 2009 – 862 057,66 zł kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania, 
− w roku 2010 – 1 538 704,42 zł kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania.            

4. Ofertę na powierzenie do realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2011 r.             
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.08.2011 r. Decyzję dotyczącą wyboru 
najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. 

6. Oferent może złożyć jedną ofertę na dwa zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) lub ofertę                      
na jedno wybrane zadanie (zadanie nr 1 lub zadanie nr 2). 

7. Konkurs będzie ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi 
formalne. 



8. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl 
zakładka „Organizacje pozarządowe” – Konkursy – Ogłoszenia lub w Referacie Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pokój nr 106. 

9. Organizacje, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do Komisji 
konkursowej do dnia 19.07.2011 r. 
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